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Over mentale training hoor je in de paardenwereld maar
zelden praten. Dat ruiters en paarden over een goede fysie-
ke conditie moeten beschikken, en technisch uitstekend
geschoold moeten zijn, daarover is iedereen het wel eens.
Bij het nut van mentale training daarentegen worden grote
vraagtekens geplaatst. Dat is vreemd, want in andere sport-
takken vormt mentale training al een paar decennia lang
een vast onderdeel van het trainingsregime. Vooral in tech-
nisch gesofistikeerde disciplines hebben sportpsychologen
veel succes geboekt. Iedere golfspeler die zichzelf respec-
teert doet beroep op mentale begeleiding, en van ’s werelds
grootste tennissterren kan precies hetzelfde worden ge-
zegd. Zelfs in de conservatieve voetbalwereld heeft sport-
psychologie een plaats verworven. Sven-Göran Eriksson
haalde het Engels team uit een diep dal, en loodste Beck-
ham en co tegen de verwachtingen in naar het wereldkam-
pioenschap in Japan. Dat lukte alleen, zegt Eriksson, dank-
zij de hulp van Willi Railo, een professor sportpsychologie
aan de universiteit van Oslo. Railo prentte de Engelsen in
dat je pas kunt winnen als je durft verliezen, maar straks
meer daarover. 

Blijven werken
Niet alle sportlui geloven dat mentale training

belangrijk is. Bernard Hinault won vijf keer de
Tour, en was mentaal één van de sterkste coureurs aller tij-
den. Toen een Amerikaans journalist hem vroeg hoe hij
zich probeerde op te peppen voor een zware bergrit, re-
ageerde Hinault met een onbedaarlijke lachbui. Mentale
training was één van de zaken die voor de Bretoen overbo-
dig waren. Helemaal anders klinkt het verhaal van Al Oer-
ter, een discuswerper die buiten zijn discipline al lang ver-
geten is, maar een uitzonderlijke carrière maakte. Oerter
was een man met gevoel voor humor (discuswerpen zal pas
interessant worden voor het publiek als de deelnemers de

discus naar elkaar beginnen te gooien) en intelligentie. Als
eerste atleet in de geschiedenis won hij vier keer op rij
olympisch goud (Melbourne , Rome , Tokyo
, Mexico ). De Amerikaan was een selfmade man.
Hij werkte nooit met een coach, laat staan met een sport-
psycholoog, maar aan het eind van zijn carrière kwam Oer-
ter tot de conclusie dat sport voor tien procent door techni-
sche en fysische, maar voor negentig procent door mentale
eigenschappen wordt bepaald. 

Tussen Hinault en Oerter zit een wereld van verschil, en
waarschijnlijk ligt de werkelijkheid ergens in het midden.
Mentale training kan sportlui helpen om hun prestaties te
verbeteren, al zal de één er meer voordeel mee doen dan de
ander. Over mentale training wordt een hoop onzin ver-
teld. In glasscherven springen, of een plank middendoor
slaan, heeft met mentale training niets te maken. Dat zijn
trucs van charlatans, die via de portemonnee van goedgelo-
vige sportmensen zo vlug mogelijk hun eigen bankreke-
ning willen spijzen. Er bestaat geen korte weg naar succes.
Net als fysische en technische training, is ook mentale trai-
ning een kwestie van werken, werken, en blijven werken.
Het enige verschil is dat fysische en technische training
zich op het lichaam, en mentale training zich op de mense-
lijke geest richt.  

Krachtig instrument
De menselijke geest is een buitengewoon

krachtig instrument, dat het lichaam tot ongelo-
felijke prestaties kan bewegen. Daar zijn talloze voorbeel-
den van te vinden. Zo bestaat de Australische marathon-
zwemster Susie Maroney alleen uit karakter en doorzet-
tingsvermogen. Volgens haar coach zijn haar fysische mo-
gelijkheden beperkt, en heeft ze weinig of geen talent, maar
hoe dan ook, in  zwom Susie als eerste mens van Cuba
naar Florida. Een afstand van  kilometer, waar Susie
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Sportpsychologie en mentale training zijn vreemde woorden in 
de paardenwereld. Nog altijd leeft het idee dat je letterlijk goed 
gek moet zijn om bij een sportpsycholoog te rade te gaan. Toch 
begint daar gaandeweg verandering in te komen. Sinds bekend 
raakte dat iemand als Pippa Funnell haar succes voor een stuk aan
psychologische begeleiding te danken heeft, groeit de belangstel-
ling. Wat mentale training zo ongeveer inhoudt, probeert PK in 
dit artikel uit de doeken te doen.

Hou  er  je  hoofd  bij  !

dossier  :  mentale training



. uur over deed. Later zwom de Australische ook nog
van van Jamaica naar Cuba ( uur), en van Mexico naar
Cuba (. uur). Over het traject Dover-Calais-Dover
houdt Maroney trouwens het wereldrecord met een tijd
van . uur. ‘Tijdens zo’n lange overtocht ga je in een soort
van trance,’ zei Susie in een interview. ‘Je denkt constant na
over wat je moet doen. Als je de grens van  uur voorbij bent
blijven je armen bewegen, maar mentaal word je min of meer
gek. Precies alsof je aan het hallucineren bent. Je bewust ver-
stand is op dat moment ergens elders, maar je armen en benen
vallen nooit stil. Ik denk dat je op voorhand aan jezelf hebt
verteld dat je een heel eind ver wil zwem-
men, en dat is precies wat je lichaam
doet. De menselijke geest kan
verbazende dingen doen, als
je écht wil dat het ge-
beurt’.

Wat Susie Maro-
ney presteert heeft
met reguliere sport
maar weinig te
maken. Dergelijke
extreme inspan-
ningen worden van
paardesportmensen niet
verwacht (al komen end-
uranceruiters aardig in
de buurt). Toch bewij-
zen haar records dat bij
het leveren van sport-
prestaties de geest
minstens even be-
langrijk is als het li-
chaam. Een sport-
man die alleen zijn li-
chaam traint, benut
maar vijftig procent van
zijn mogelijkheden. Alleen, hoe kun je de kracht van de
menselijke geest maximaal inzetten en gebruiken ?      

Motivatie
Succes in sport begint met motivatie. Wie ab-

soluut aan de top wil staan, heeft metéén ook de
eerste stap gezet om dat doel te bereiken. Formuleer duide-
lijke doelstellingen, zo klinkt het advies van sportpsycholo-
gen, en hou die doelstellingen constant voor ogen. Niet dat
sportlui daar veel problemen mee hebben. Nagenoeg ie-
dereen droomt er van ooit eens op een olympisch podium
te staan. Of het wereldrecord te breken. Of een kür te rij-
den zoals Anky van Grunsven dat doet. Met dat soort dro-
men is niets verkeerd, integendeel, zolang de sportman of -
vrouw maar met beide voeten op de grond blijft staan. Als
je vandaag net een simpel appuyement hebt geleerd, mag je

niet verwachten dat je volgende maand een olympische kür
zult rijden. Die olympische kür is een gezonde doelstelling
op lange termijn, maar ondertussen is het nuttig om met
een aantal doelstellingen op korte termijn te werken. Korte
termijn doelstellingen horen positief, duidelijk, en precies
te zijn. Bijvoorbeeld, volgende maand wil ik een appuye-
ment rijden dat goed is voor een acht. Of ook, voor het eind
van het jaar wil ik een paard vinden dat . kan springen. Of
nog, deze week moet ik contact leggen met firma’s X, Y, en Z in
verband met sponsormogelijkheden. Met dat soort korte ter-

mijn acties komt de lange termijn doelstelling
stukje bij beetje dichterbij.

Dromen van een olympisch
podium is niet voldoende

om werkelijk op dat podi-
um te staan. Susie Ma-

roney droomde er van
om als eerste mens
van Cuba naar Flo-
rida te zwemmen.
Dat lukte haar
ook, maar alleen
omdat ze bereid
was om zes uur per
dag, zes dagen per
week, en  weken

per jaar keihard te
trainen. Een onmen-

selijk regime, maar dank-
zij haar droom was Susie vol-

doende gemotiveerd om die trainingsar-
beid vol te houden. En dankzij haar

training was ze uiteindelijk in staat om
 kilometer in open zee te zwemmen.
Werken met lange en korte termijn doel-

stellingen verhoogt de motivatie en het
zelfvertrouwen van een atleet. Eén keer

de motivatie verdwijnt vallen ook de prestaties als een kaar-
tenhuisje in elkaar. Fred Deburghgraeve won olympisch
goud in Atlanta (), en werd wereldkampioen in Perth
(). Daarmee had hij al zijn dromen gerealiseerd, en au-
tomatisch verdween zijn motivatie. Voor de Spelen van
Sydney bleef Fred meer dan een seconde boven de kwalifi-
catielimiet, en hij nam afscheid van de competitiesport. 

Faalangst
In october  speelde Engeland zijn eerste

kwalificatiematch voor de wereldbeker voetbal,
die in  in Japan en Korea zou doorgaan. Op de heilige
grond van Wembley ging Engeland tegen aartsvijand
Duitsland met nul-één de boot in. Voor de Engelse sup-
porters was het een troosteloze partij, en een half uur na af-
loop nam bondscoach Kevin Keagan ontslag. Een paar
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maanden later werd hij vervangen door Sven-Göran Eriks-
son. De Zweed had eerder grote ploegen als Benfica, As
Roma, Fiorentina, en Lazio Roma geleid, maar stond in
Engeland voor één van de moeilijkste opdrachten uit zijn
carrière. Hij had een team geërfd dat uit getalenteerde spe-
lers bestond, maar compleet vierkant draaide, en waarde-
loos voetbal speelde. Volgens Eriksson had het probleem
een mentale oorzaak. Hij riep de hulp in van Willi Railo,
een prof sportpsychologie aan de universiteit van Oslo.
Railo bestudeerde de patiënt, en stelde zijn diagnose. Faal-
angst. 

‘Faalangst is een groot probleem in voetbal,’ zei Eriksson la-
ter in een BBC-pogramma. ‘De spelers zijn bang om fouten te
maken, bang dat ze niet goed genoeg zullen presteren, en bang
om te verliezen. Ze durven geen risico’s meer nemen, spelen
verkrampt, en verliezen al hun creativiteit. Je kunt het pro-
bleem alleen oplossen door als coach altijd en overal een posi-
tieve houding uit te stralen. Door de spelers vertrouwen te ge-

ven, en zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor een even-
tuele mislukking. Door duidelijk te maken dat winnen of ver-
liezen geen zaak is van leven of dood. Je kunt alleen winnen,
als je durft verliezen’. Het Engels team reageerde goed op die
behandeling, wist zich te plaatsen voor het wereldkam-
pioenschap, en werd één van de smaakmakers van het tor-
nooi.

Daar hoort wat meer uitleg bij. Waarom is winnen of
verliezen zo belangrijk voor de mens ? Competitie is een
menselijk instinct, dat in onze genen gebakken zit. Mensen
willen de beste, de snelste, de intelligentste, of de sterkste
zijn. Dat zou te maken hebben met onze prehistorische
voorouders, die om te overleven sterker moesten zijn dan
de concurrentie. Winnen was in bepaalde situaties een
kwestie van leven of dood, en het waren de genen van de
winnaars die werden doorgegeven aan het nageslacht. Het
gevolg daarvan is dat mensen nog altijd euforisch kunnen
worden als ze winnen, en zeer ongelukkig als ze verliezen,
ook al gaat het maar om een idioot computerspelletje. Hoe
diep die gevoelens in de menselijke geest zijn gebrand, zie
je het best bij jonge kinderen. Kinderen moeten leren ver-
liezen, maar winnen kunnen ze van nature uit.  

Verwachtingen  
Faalangst komt niet alleen in voetbal, maar in

alle sporten voor. Meer nog, faalangst is één van
de belangrijkste oorzaken van tegenvallende prestaties.
Volgens de cursus van professor Yves Vanden Auweele, die
sportpsychologie doceert in Leuven, is faalangst de angst
voor mislukking op het moment dat er een prestatie moet
worden geleverd. Je zou het ook kunnen omschrijven als de
angst om niet aan de eigen verwachtingen, of de verwach-
tingen van de buitenwereld te kunnen voldoen. Hoe hoger
die verwachtingen zijn, hoe groter de kans is dat faalangst
optreedt. Karin Donckers deed in dat verband een zeer ver-
helderende uitspraak na het Cci*** Saumur. Met een twee-
de, een vijfde, en een zevende plaats presteerde Karin fan-
tastisch, maar de overwinning, de slagroom op de taart, gaf
ze in de springproef uit handen. ‘Eerlijk waar, zo’n parcours
ziet er helemaal anders uit als je als laatste binnenkomt,’ zei
Karin achteraf in een korte reactie bij Bart Wuyts. Waarom
ziet het parcours er dan helemaal anders uit ? Omdat die
laatste starter de voorlopige nummer één is in de stand, en
de voorlopige nummer één maakt redelijkerwijs een mooie
kans om de wedstrijd te winnen. Met andere woorden, de
verwachtingen liggen hoger, de druk stijgt, en metéén
groeit ook de mogelijkheid dat er één of andere vorm van
faalangst optreedt. Daarmee is nog maar eens bewezen dat
het om een puur mentaal proces gaat, want of je nu twin-
tigste of eerste bent in het voorlopig klassement, in de ring
staat altijd hetzelfde . parcours. 

Iedereen kent het beeld van een beginnend ruiter, die een
B-proef moet rijden, en letterlijk op is van de zenuwen.
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Discuswerper Al Oerter was een uitzonderlijk atleet, die drie keer
op rij Olympisch goud won. Aan het eind van zijn carrière kwam
hij tot de conclusie dat sport voor tien procent door technische en
fysische, maar voor negentig procent door mentale eigenschap-
pen wordt beheerst.
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Dat is het gevolg van faalangst, maar het fenomeen
kan zich op veel verschillende manieren manifesteren.
Zo lopen er honderden ruiters rond die nog vóór het
concours begonnen is, al weten waarom de resultaten
zullen tegenvallen. Jacques Vandaele jureert vandaag
bij C, en hij kan mijn gezicht niet zien. Ik zal weer geen
punten krijgen. Of, de bodem is werkelijk waardeloos.
Op zo’n bodem kan geen enkel paard een behoorlijke
sprong maken. Of nog, ik heb het gevoel dat mijn paard
niet honderd procent in orde is. Als we terug thuis zijn
haal ik er een veearts bij, maar van de cross verwacht ik
niet al te veel. Dergelijke opmerkingen hebben soms
een grond van waarheid, maar doorgaans gaat het om
excuses, die faalangst moeten camoufleren.

Zelfvertrouwen
Hoe kan een sporter faalangst bestrijden ?

Die vraag is niet zo gemakkelijk te beant-
woorden, omdat iedere mens op zijn eigen manier re-
ageert. Overdreven wedstrijdstress kan met relaxatie-
technieken worden aangepakt. Dat klinkt indruk-
wekkend, maar in werkelijkheid is het vrij eenvoudig.
Als een mens zich zenuwachtig maakt, gaat de hartslag
omhoog, stijgt de bloedruk, en wordt de ademhaling
sneller en oppervlakkiger. Onderzoek heeft aange-
toond dat als je die lichamelijke symptomen kunt
wegwerken, het gevoel van stress net zo goed ver-
dwijnt. Kortom, als je het lichaam kunt kalmeren,
kalmeert ook de geest. Relaxatietechnieken concen-
treren zich meestal op de ademhaling, bewuste ont-
spanning van de spieren, en bepaalde codewoorden
die als een signaal worden gebruikt. Een sportman of 
-vrouw die de tijd neemt om de technieken dagelijks
te oefenen, kan ze later met succes in wedstrijdsitu-
aties gebruiken. 

Daarmee is natuurlijk maar een stuk van het probleem
opgelost, want er zijn genoeg sportlui die uiterlijk koel ge-
noeg blijven in competitie, maar onbewust toch door faal-
angst worden geplaagd. Sven-Göran Eriksson zei het al,
om te kunnen winnen, moet je eerst durven verliezen. De
achterliggende gedachte draait rond zelfvertrouwen. Spor-
ters die een mindere prestatie kunnen accepteren, zonder
dat het hun zelfvertrouwen aantast, hebben zelden last van
faalangst. Ludger Beerbaum vertrok als groot favoriet naar
Jerez, kreeg een ongelofelijk pak slaag, en kwam tijdens zijn
laatste parcours naast zijn paard en in een hindernis te-
recht. Iemand met minder zelfvertrouwen was minstens
een paar maand mentaal buiten strijd geweest, maar enkele
weken na het WK won Ludger al weer de wereldbekerwed-
strijd in Aarhus. Ruiters met veel zelfvertrouwen vormen
voor een sportjournalist een dankbaar onderwerp, omdat
ze weinig moeite hebben met kritiek. Meer nog, dergelijke
ruiters zijn bijna altijd bereid om hun eigen fouten tech-

nisch te analyseren. Voor hen is fouten maken een onder-
deel van een leerproces, waarvan ze alleen maar beter wor-
den. Voor minder sterke ruiters, die onbewust misschien
twijfelen aan hun eigen mogelijkheden of de mogelijkhe-
den van hun paard, ligt de zaak veel moeilijker. Ze ervaren
kritiek als bedreigend, en reageren dikwijls zeer agressief en
emotioneel. Die agressiviteit dient trouwens alleen om het
eigen zelfvertrouwen opnieuw op te krikken. 

Dat alles betekent nog niet dat een grote dosis zelfver-
trouwen een onfeilbare garantie vormt tegen faalangst. Af
en toe gebeurt het dat ook een mentaal sterke sportman
onverwacht door de knieën gaat. Het geheel wordt cho-
king genoemd, en resulteert doorgaans in zeer dramatische
beelden.         

Choking
Rodrigo Pessoa is één van ’s werelds meest ge-

talenteerde, en meest succesvolle springruiters.
De Braziliaan won onder andere drie keer op rij de Wereld-
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Pippa Funnell, twee keer Europees kampioen eventing én winnaar van
Badminton, was één van de eerste paardensportmensen die zich mentaal
liet begeleiden, én daar ook openlijk voor uitkwam. In een interview met
PK (augustus 2002) vertelde Pippa dat de mentale training haar zelfver-
trouwen versterkt had, en haar positief had leren denken.
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bekerfinale, een unieke prestatie. Zijn succesreeks begon in
 in Helsinki, maar in principe had Pessoa twee jaar
vroeger al zijn eerste wereldbeker kunnen winnen. De fina-
le werd toen in Genève verreden, en Rodrigo begon aan het
allerlaatste parcours met een voorsprong van maar liefst
tien strafpunten op de dichtste achtervolger. Onder nor-
male omstandigheden lag de overwinning zó voor het grij-
pen, maar voor Rodrigo waren de omstandigheden in
Genève verre van normaal. De werelbekerfinale vormt hét
hoogtepunt van het indoorseizoen, en met zijn  jaar was
hij één van de jongste deelnemers. Zwitserland had nooit
eerder een wereldbekerfinale georganiseerd, en de media-
belangstelling was enorm. Voor de finale was de giganti-
sche PalExpo uitverkocht, en tussen het publiek zaten vele
honderden fans die alleen en uitsluitend voor Rodrigo wa-
ren gekomen. Dat alles was meer dan genoeg om voor extra
druk te zorgen, maar er speelde ook een sterke emotionele
factor mee. Vader Nelson Pessoa, over de jaren heen leer-
meester, trainer, en coach van Rodrigo, had zelf nooit de
wereldbekerfinale kunnen winnen. Nelson was tweede ge-
worden in  en , maar moest de hoogste trede van
het podium aan Mario Deslauriers en John Whitaker la-
ten. In Genève was het alsof Nelson via zijn zoon Rodrigo
een nieuwe kans kreeg, en dat aspect van het verhaal werd
door de pers dik in de verf gezet. Toen Rodrigo aan zijn fi-
nalerit begon, was van bij de eerste foulée al duidelijk dat
de zaak verkeerd liep. In zijn gewone doen is de Braziliaan
één van de meest ontspannen ruiters van het internationaal
circuit, maar nu leek zijn optreden houterig en geforceerd.
Op weg naar de driesprong kreeg Rodrigo geen goede af-
stand. Tomboy maakte een fout op het tweede element, en
crashte dwars door het derde element heen. Op de volgen-
de hindernis kwam er een stop op de rekening, en aan het
eind van een dramatische rit galoppeerde de combinatie
met twaalf strafpunten over de streep. Rodrigo tuimelde
van de voorlopige eerste naar een troosteloze vierde plaats
in de eindstand. 

Wat was er gebeurd ? Waarom was een getalenteerd rui-
ter als Rodrigo Pessoa niet in staat om een voorsprong van
tien strafpunten te verdedigen ? In de sportpsychologie
wordt de term ‘choking’ gebruikt. Choking betekent letter-
lijk zoiets als stikken, versmachten, en slaat op het fysiolo-
gisch aspect van het verhaal. De ademhaling wordt opper-
vlakkiger, er wordt onvoldoende zuurstof naar de spieren
gepompt, de hartslag gaat de hoogte in, de bewegingen ver-
krampen, en het ongelukkig slachtoffer lijkt niet langer in
staat normaal te functioneren. Het probleem komt in alle
sporttakken voor. Toen Filip De Wilde tijdens de ope-
ningsmatch van Euro  zijn voet over een simpele te-
rugspeelbal zette, en op die manier aan de Zweed Johan
Mjallby een doelpunt cadeau deed, wat dat een typisch
voorbeeld van choking. De keeper van de Rode Duivels
had in zijn lange carrière misschien duizend, misschien

tienduizend keer zo’n bal richting middenveld ge-
trapt, maar op de Heizel lukte dat absoluut niet. De
Wilde stuntelde als een amateur die voor de eerste
keer de schoenen aanbindt. De vraag is waarom dat
gebeurde. Waarom was Filip De Wilde niet in staat
om een technisch eenvoudige beweging uit te voeren,
die hij in principe met de ogen dicht moest kunnen
doen ? Wie zich de beelden van de match herinnert,
komt een eind in de richting van een antwoord. De
Wilde beweegt zich traag, houterig, en onzeker. Hij
kijkt niet naar de bal, maar naar Mjallby die komt
aanrennen. Na het doelpunt wordt een close-up van
Filip getoond. Zijn gezicht ziet er uit als een stenen
masker. Alle spieren zijn verkrampt, en als er op dat gezicht
één uitdrukking te lezen is, dan is het angst.

Hersenhelft
Onderzoekers aan de universiteit van Arizona

hebben uitgezocht wat er precies gebeurt als
sportmensen choken. Daartoe werd door het Sports Psy-
chology Lab een proef opgezet met een aantal amateur gol-
fers. Aan de proefpersonen werd eerst gevraagd om twintig
relatief eenvoudige putt’s te slaan (een putt is de laatste slag,
waarmee geprobeerd wordt om de bal in de hole te depone-
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Rodrigo Pessoa leek in Genève (1996) op weg naar zijn 
eerste wereldbeker, maar in het allerlaatste parcours liep 
alles fout. Het was een typisch voorbeeld van wat ‘choking’
wordt genoemd. 



ren). Nadat voor iedere deelnemer het gemiddelde was op-
getekend, werd de proef twee keer herhaald, zij het onder
andere omstandigheden. De druk werd namelijk gevoelig
opgevoerd. In eerste instantie door aan de deelnemers te
vertellen dat het experiment opgenomen werd, en door de
tv-zender NBC nationaal zou worden uitgezonden. En ver-
volgens door een premie van  dollar uit te loven voor ie-
dereen die tijdens de derde poging zijn eerste gemiddelde
kon verbeteren, en een boete van  dollar voor iedereen
die dat niet kon. Tijdens alle stadia van het onderzoek werd
de hartslag en de hersenactiviteit van de proefpersonen ge-
registreerd. Na afloop werd vastgesteld dat bij alle golfers
de hartslag nagenoeg verdubbeld was. Ook de hersenacti-
viteit was sterk toegenomen. Met andere woorden, ieder-
een had zonder onderscheid met verhoogde stress te ma-
ken, maar toch presteerde een aantal deelnemers beter, en

een aantal deelnemers slechter dan bij hun eerste poging.
Waar zat het verschil ? Aan de hand van de EEG gegevens
(ElectroEncephaloGram) deden de onderzoekers een
merkwaardige vaststelling. Bij de deelnemers die slechter
presteerden, de ‘chokers’ van dit experiment, was de activi-
teit vooral in de linker helft van de hersenen geconcen-
treerd. Bij de deelnemers die beter presteerden daarentegen
was de activiteit gelijkmatig over beide hersenhelften ver-

deeld. Hoe moet je dat interpreteren ? Er bestaat een we-
tenschappelijk model dat zegt dat de linker helft van de
hersenen verantwoordelijk is voor bewuste, gecontroleerde
acties. De rechter helft staat voor alles wat automatisch en
instinctief gebeurt. Chokers gebruiken vooral de linker
helft van de hersenen. Met andere woorden, chokers doen
té veel hun best, ze denken expliciet na bij wat ze doen, en
verliezen het vloeiende en spontane dat een efficiënte be-
weging kenmerkt. 

Automatisme
Een aankomend ruiter, voetballer, of golfer die

een bepaalde techniek aanleert, doet dat op een
mechanische, bewuste manier. Hij (of zij) kijkt naar het
voorbeeld van de instructeur, luistert naar de uitleg, en
probeert zo goed mogelijk de beweging uit te voeren. De

ruiter die zijn eerste hindernis springt duwt bewust de hie-
len naar beneden, komt iets vooruit en uit het zadel, kijkt
voor zich uit naar de hindernis, en volgt de beweging van
het paard. Met minder of meer succes, maar hij probeert zo
goed mogelijk te kopiëren wat zijn instructeur hem heeft
voorgetoond. Bij die eerste sprong wordt het proces volle-
dig door de linker hersenhelft gestuurd, maar geleidelijk
aan verschuift het accent. Bij de duizendste, bij de tiendui-
zendste keer is zo’n sprong een automatisme geworden.
Een ervaren ruiter denkt niet langer na over wat hij doet bij
het aanrijden en springen van een hindernis. Net zo min als
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De aanwezigheid van publiek, belangstelling van de media, het ge-
drag van concurrenten, en het belang van de wedstrijd zijn een aan-
tal factoren die verhoogde stress met zich kunnen meebrengen. 
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een voetballer nadenkt over de manier waarop hij een bal
trapt. Voor de ruiter komt het nadenken eerder, tijdens het
verkennen van het parcours. Achteraf kan hij waarschijn-
lijk exact vertellen wat er gebeurd is, maar in het parcours
zelf reageert de ruiter onbewust, instinctief, en automa-
tisch. Het mentaal proces  verloopt van a tot z in de rechter
hersenhelft. Tussen haakjes, die automatisering is trou-
wens de reden waarom het zo belangrijk is dat jonge ruiters
metéén een correcte technische basis krijgen. Een foute
techniek wordt na verloop van tijd net zo goed een auto-
matisme, en achteraf wordt het verschrikkelijk moeilijk
om zo’n fout nog te herstellen.      

Bij choking wordt het onbewust proces verstoord. Filip
De Wilde bewoog zich traag en houterig, net zoals een be-
ginner dat zou doen. Op een bepaalde manier wás De Wil-
de ook werkelijk opnieuw een beginner. Hij dacht letterlijk
na over de manier waarop hij de bal moest trappen, en viel
daarmee terug op een systeem dat dateerde uit zijn kinder-
tijd, toen hij voor het eerst leerde
voetballen. Op precies dezelfde ma-
nier verloor ook Rodrigo Pessoa
zijn spontane manier van rijden.
Hij probeerde te bedenken hoe hij
best de driesprong kon aanrijden,
terwijl hij dat al jaren puur op in-
tuïtie deed. 

Luchtbel
Daarmee weten we on-

geveer wat choking is,
maar nog niet waar de oorzaken en
eventuele remedies liggen. Cho-
king is een extreme vorm van faal-
angst, die veroorzaakt wordt door
uitzonderlijke omstandigheden.
Rodrigo Pessoa was goed genoeg
gewapend tegen de druk van een
normale competitie, maar in Genè-
ve stapelden de stresserende facto-
ren zich op, en uiteindelijk werd de
druk te groot. Zoals een dam die
doorbreekt, zo spoelde een golf van
spanning en angst over Pessoa
heen. Kan choking vermeden wor-
den ? Misschien niet altijd, maar er
bestaan wel een aantal technieken die hulp kunnen bieden.

Choking wordt veroorzaakt door een massale hoeveel-
heid stress. Stress hoeft op zich geen negatieve factor te
zijn. Iedere sportman of -vrouw heeft een bepaald niveau
van spanning nodig om optimaal te functioneren. Alleen
als de dosis té groot wordt, ontstaat er een probleem. Extra
stress kan het gevolg zijn van allerhande factoren. De aan-
wezigheid van publiek, belangstelling van de media, het

gedrag van concurrenten, het belang van de wedstrijd, het
speelt allemaal een rol. Met een beetje training is iedere
sportman, en dus ook iedere ruiter in staat om al die facto-
ren uit te schakelen. Hij kan zich mentaal afgrendelen van
de buitenwereld, en zich volledig concentreren op de proef.
Op zo’n moment leeft de ruiter als het ware in een luchtbel,
die van buitenaf ondoordringbaar is. Zijn hele wereld is ge-
reduceerd tot zijn paard, en de proef die hij of zij straks
moet rijden. De ruiter is gefocust op zijn werk, en kan naar
believen spanning laten groeien of laten afvloeien. 

Dat klinkt heel mooi, maar hoe doet iemand dat, zich
mentaal afgrendelen van de buitenwereld ? Door zich let-
terlijk in te beelden dat hij in een luchtbel leeft. Een lucht-
bel die ondoordringbaar is voor de buitenwereld. Door be-
wust de beelden en geluiden die van buitenaf komen te
blokkeren, nog voor ze enige betekenis krijgen. Toegege-
ven, dat lijkt te gek om los te lopen, maar in werkelijkheid
gaat het om een eenvoudige techniek, die iedereen zich kan

eigen maken, en ook in het dagelijks leven regelmatig
wordt gebruikt. Een pendelaar die op de trein een boek zit
te lezen hoort zijn medereizigers nauwelijks, ziet niet dat
iemand een sigaret heeft opgestoken, en heeft er geen idee
van dat de intercity Brugge-Gent al meer dan een half uur
stil staat tussen de velden van Nevele. Niet alleen omdat
het boek zo spannend is, maar net zo goed omdat hij zich
van bij het begin van de rit bewust heeft afgesloten van zijn
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Vóór Peter Postelmans in Jerez zijn tweede parcours moest rijden, liep hij weg van de 
ruiterstribune, en zonder zich helemaal af, om zich des te beter te kunnen concentreren.
Intuïtief gebruikte hij op die manier de ‘luchtbeltechniek’, en met succes. 
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omgeving. Precies hetzelfde kan een ruiter doen die zich
voorbereid op zijn proef.

Visualisatie
Iedere beweging die een mens uitvoert bestaat

uit twee componenten. Er is een fysische, en een
mentale component. De fysische component is genoeg be-

kend. Spieren trekken samen, pezen worden aangespan-
nen, en gewrichten bewegen. Voor de mentale component
bestaat doorgaans veel minder belangstelling. Toch wordt
nagenoeg iedere beweging van het lichaam van uit de her-
senen gecontroleerd. Via de hersencellen, allerhande ver-
bindingen tussen die cellen, en het zenuwstelsel worden
commando’s naar de spieren gestuurd. Weinig sportmen-
sen beseffen dat net zoals de fysische component, ook de
mentale component gevoelig is voor training. Een voetbal-
ler die een omhaal instudeert, traint niet alleen zijn li-
chaam, maar net zo goed zijn geest. Het mentaal proces dat
tot die omhaal leidt wordt namelijk onder invloed van trai-
ning alsmaar sneller en efficiënter uitgevoerd. Daarenbo-
ven zorgen de hersenen voor een constante feedback. Als
de eerste omhaal iets teveel naar links, of iets teveel naar
rechts werd uitgevoerd, zullen de hersenen bij een tweede
poging de fout proberen te corrigeren.

Tot daar is er niets nieuws onder de zon, maar zo’n halve
eeuw geleden begonnen atleten en wetenschappers te expe-

rimenteren met een nieuwe trainingsmethode. Visualisa-
tie, wat betekent dat een voetballer zijn omhaal niet op het
veld, maar in zijn verbeelding oefent. Uit de praktijk do-
ken allerhande merkwaardige verhalen op. De naam van
majoor Nesmeth is in dat verband zeer bekend geworden.
Nesmeth was een Amerikaans piloot die legerdienst deed
tijdens de oorlog in Vietnam. Op  februari  werd hij

neergeschoten boven de Chinese
Zee, en gevangen genomen. Nes-
meth spendeerde zeven jaar in een
betonnen, verduisterde cel van .

op . meter. Hij overleefde op
één kom rijst en één beker water per
dag, en kreeg gedurende vier jaar
geen mens te zien. Om niet hele-
maal gek te worden besloot hij om
iedere dag in zijn verbeelding een
ronde golf te spelen. Hij stelde zich
precies voor wat er gebeurde. Nes-
meth voelde de wind op zijn ge-
zicht, zag de witte stapelwolken in
de lucht, en genoot van het land-
schap. Hij stapte op de eerste tee af,
keek naar de vlag in de verte, en
sloeg daarna een perfecte slag. Op
die manier stapte Nesmeth van tee
naar tee, en als krijgsgevangene in
Vietnam speelde hij vier uur golf
per dag. Exact twee weken na zijn
vrijlating stond Nesmeth opnieuw
op een échte golfbaan, ter gelegen-
heid van een lokaal kampioen-
schap. Voor hij werd gevangen ge-
nomen haalde de majoor een ge-

middelde van dik  slagen. Deze keer kwam hij in  sla-
gen rond. Tot grote verbazing van de aanwezige
journalisten, die hem vroegen of hij zijn nieuw record aan
geluk te danken had. ‘Geluk, vergeet het maar,’ zei Nes-
meth. ‘Zeven jaar heb ik vier uur per dag getraind. Nee, er
zijn geen golfbanen in een betonnen cel, maar iedereen kan
een golfbaan aanleggen in zijn verbeelding’.

Waarschijnlijk is het verhaal van Nesmeth in de loop der
jaren wat aangedikt, maar het principe dat een mens tech-
nische vaardigheden kan trainen door zich in te beelden
dat hij die uitvoert, wordt ondertussen algemeen aanvaard.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij het
reëel uitvoeren, of het ingebeeld uitvoeren van een bepaal-
de beweging,  tot  procent van dezelfde hersencellen
worden gebruikt. Wat in principe betekent dat een mens
door visualisatie de mentale component van een beweging
kan trainen. Als de mentale component sterker en efficiën-
ter wordt, zal automatisch ook de fysische uitvoering ge-
voelig verbeteren. Visualisatie is een krachtig hulpmiddel,
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Volgens een wetenschappelijk model hebben de linker en de rechter hersenhelft elk hun
eigen specifieke functie. Dat is een grove vereenvoudiging, want in werkelijkheid zitten
de hersenen veel ingewikkelder in elkaar, maar het model kan helpen om een fenomeen
als choking te verklaren. 
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dat tegenwoordig in de meest uitéénlopende sportdiscipli-
nes wordt gebruikt. Hoe technischer een bepaalde disci-
pline is, hoe groter het rendement. Ook in de paardesport
kan visualisatie zijn nut bewijzen. Een dressuurruiter die
de displine heeft om iedere avond in zijn verbeelding een
perfecte Grand Prix te rijden, zal na verloop van tijd ook
reëel beter presteren. Al was het maar omdat die dagelijkse
perfecte Grand Prix meer zelfvertrouwen, en meer routine
meebrengt. 

De discuswerper Al Oerter, die eerder al ter sprake is ge-
komen, was één van de eerste atleten die visualisatie voor
andere doeleinden ging gebruiken. Toen Oerter naar
Mexico vertrok voor zijn vierde en laatste olympische spe-
len, werd hij als een absolute outsider beschouwd. Nie-
mand dacht dat hij enige kans maakte op een medaille, en
zelfs Oerter had zijn twijfels. Maar toen de competitie zou
beginnen, gebeurde iets wat in het Estadio Olimpico niet
werd verwacht. Het begon te regenen. Eerst zachtjes, maar
dan alsmaar harder. Voor een discuswerper is regen een
ramp. De betonnen cirkel van waaruit de atleten gooien
wordt glad, en dat verstoort hun evenwicht en techniek.
Het discuswerpen werd een uur opgeschort, en de omstan-
digheden waren verre van ideaal toen uiteindelijk toch
werd gestart. ‘Eén keer in het olympisch dorp kun je aan je
kracht, je snelheid, of je techniek niets meer veranderen,’ zei
Oerter achteraf, ‘maar je kunt wel nog werken aan je mentale

instelling. In de laatste weken voor de competitie simuleerde ik
in mijn verbeelding alle mogelijke situaties. Ik stelde me onder
andere voor dat ik vijfde was in de voorlopige stand, dat ik nog
twee worpen mocht doen, en dat het regende. Hoe zou ik re-
ageren ? Moest ik mijn techniek aanpassen ? In mijn verbeel-
ding probeerde ik alle mogelijkheden uit, en toen het ook wer-
kelijk begon te regenen, wist ik precies wat ik zou doen. De an-
dere deelnemers hadden geen regen verwacht, en raakten in
paniek’. De Amerikaan won voor de vierde keer in zijn car-
rière olympisch goud, met een persoonlijk record bij zijn
derde worp.

Al Oerter ontdekte dat visualisatie een uitstekende tech-
niek is om faalangst en choking te vermijden. Het is onmo-
gelijk om de stress van een belangrijk moment op een tra-
ditionele training na te bootsen. Met visualisatie kan dat
wél. Een ruiter kan zich perfect inbeelden dat hij aan de fi-
nale van de wereldbeker begint, dat er dertigduizend man
op de tribunes zit, en dat hij absoluut foutloos moet blijven
in zijn laatste parcours. Hij kan de druk van dat moment
creëren in zijn fantasie, en als hij die druk in werkelijkheid
ontmoet, zal hij er veel beter kunnen mee omgaan. We
hoeven trouwens zo hoog niet te grijpen. Ook de begin-
nende ruiter die panikeert voor een B-proef kan met visu-
alisatie zijn voordeel doen.
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Visualisatie is een relatief eenvoudige, maar krachtige techniek,
die grote voordelen biedt. Een sportman of -vrouw kan in zijn 
verbeelding leren omgaan met de stress die hij anders alleen op
uitzonderlijke momenten in competitie ondervindt. Sven-Göran
Eriksson vroeg de spelers van het Engels elftal om het trappen van
strafschoppen te oefenen middels visualisatie. Met succes, want
in de WK-match tegen Argentinië knalde David Beckham de 
winnende penalty probleemloos binnen. Dat stond in schril 
contrast met het optreden van de Nederlandse spelers, die in 
een Euro 2000-match tegen Italië de ene strafschop na de 
andere lieten liggen.  

Er bestaan vier soorten hersengolven, gaande vanaf bêta (wakker,
actief, gespannen), over alpha (ontspannen, meditatie), thêta
(slaperig, dromen, rem-slaap), tot en met delta (diepe slaap). 
Bij sportmensen die in ‘the zone’ presteren, zijn alpha-golven 
dominant. Veel atleten proberen door middel van meditatie 
alpha-golven op te roepen, nog vóór de competitie begint. Een
spurter die met een walkman op het hoofd aan de zijkant van een
atletiekpiste zit, probeert zich waarschijnlijk door één of andere
vorm van meditatie voor te bereiden op zijn race.
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The zone
Tot nog toe zijn in dit stuk vooral onderwer-

pen als stress, faalangst, en choking ter sprake ge-
komen. Dat kan de indruk wekken dat sport alleen pijn en
smart betekent, maar dat is helemaal niet de bedoeling, wel
integendeel. Er bestaat een uitstekende vuistregel die zegt,
train zo hard en zo fanatiek als je kunt, maar ga naar een
wedstrijd om plezier te beleven. Soms krijgt dat plezier een
extra dimensie. In zeldzame gevallen bereiken sportmen-
sen een toestand waarin ze perfect presteren. Die toestand
wordt the zone, of ook wel the flow state genoemd. 

Voor een sporter die zich in the zone bevindt, lijkt alles
vloeiend en vanzelf te gaan. Hij gaat helemaal op in zijn ei-
gen activiteit, heeft geen last van druk of stress, en voelt
zich absoluut relaxt en ontspannen. Beslissingen worden
moeiteloos genomen, en technische handelingen perfect
uitgevoerd. De atleet voelt geen pijn of vermoeidheid, en
kan als het ware geen fouten maken. Dat alles brengt zo’n
gevoel van voldoening met zich mee, dat de sporter des-
noods eindeloos kan blijven doorgaan.

Tenminste, dat is de theorie van een groep sportpsycho-
logen. Of the zone ook werkelijk bestaat, is een andere
vraag. Al is enige twijfel op zijn plaats, toch zijn er een paar
aanwijzingen dat the zone meer is dan een verzinsel. Veel
lange afstandslopers hebben gesuggereerd dat ze na een be-
paald aantal kilometers geen pijn of vermoeidheid meer

voelen, en het idee hebben dat ze kunnen blijven lopen.
Het fenomeen heeft zijn eigen naam, namelijk runner’s
high, en lijkt minstens verwantschap te tonen met the zo-
ne. Ook atleten uit andere disciplines hebben verslag ge-
daan van gelijkaardige ervaringen. Daarnaast zijn ook
meer wetenschappelijke bewijzen aangevoerd. Bij sport-
mensen die op het maximum van hun kunnen presteren is
een verhoogde activiteit van alpha hersengolven vastge-
steld. Alphagolven worden in principe geassocieerd met
een toestand van rust en ontspanning, die bijvoorbeeld
voorkomt als een mens de ogen sluit en dagdroomt. Dat is
niet direct wat je verwacht bij een sportman die maximaal
presteert, maar of het voldoende is om het bestaan van the
zone te accepteren, blijft open voor discussie. Niet iedereen
heeft het resultaat van die discussie afgewacht. Een aantal
sportmensen maken gebruik van allerhande meditatie-
technieken om zich voor te bereiden op competitie, in de
hoop op die manier the zone te bereiken. Of ze daar ook
succes mee boeken, is tot nog toe niet duidelijk. 

Hoofd
Daarmee komen we aan het eind van dit ver-

haal. Wie met de hier verzamelde informatie zelf
aan de slag wil, kan één en ander uitproberen. Als je dat
doet, hou er dan wel je hoofd bij. 
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